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PRZEZ MARYJĘ WSZYSTKO DLA BOGA

Przeszło 18 tys. zdjęć papierowych, prawie 14 tys. nadesłanych drogą elektroniczną – każde z dołączonym
postanowieniem złożonym Matce Bożej, ok. 30 tys. duchowych darów ofiarowanych Maryi przez aplikację
„Diament z Korony”. Wszystko w darze na „Żywą Koronę Maryi”

w bałkańskim tyglu

NA RATUNEK DZIECIOM

FORTECA NAD DUNAJEM

Na początku było ich siedmioro. Tyle osób złożyło
2 lutego 1987 r. przyrzeczenie DuchowejAdopcji Dziecka
Poczętego. Działo się to w paulińskim kościele Świętego
Ducha u zbiegu ulic Freta i Długiej w Warszawie.

Twierdza Golubac, dawna duma królów i sułtanów,
wznosi się wprost z wody i wspina na stromy brzeg
Dunaju w miejscu, gdzie rzeka stanowi granicę
między Serbią a Rumunią.

ZAMÓW

O

75. rocznica powstania Instytutu

temat numeru: 300. rocznica koronacji

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

G

W 75. rocznicę rozpoczęcia służby Kościołowi
i Ojczyźnie przez Instytut Prymasa Wyszyńskiego
z odpowiedzialną generalną Stanisławą Grochowską
rozmawia Lidia Dudkiewicz

niedziela młodych

FLORECISTKA NA PIELGRZYMIM SZLAKU –

Jej rodzice wiele lat temu poznali się na pieszej
pielgrzymce. Ona w tym roku wyruszyła z Poznania
po raz pierwszy i, jak twierdzi, nie ostatni. Katarzyna
Lachman studiuje w Stanach Zjednoczonych. Tam też
trenuje szermierkę

PRENUMERATĘ (34 324-36-45)
WYDANIE CYFROWE (e.niedziela.pl)

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 34. NUMERU „NIEDZIELI” NA 20 SIERPNIA 2017 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
* „Daj się zobaczyć Maryi” – Ojcowie paulini mają wiele nowatorskich pomysłów na 300. rocznicę koronacji
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Opowiadają o Żywej Koronie Maryi, gigantycznej mozaice zbudowanej
z naszych zdjęć, czyli Selfie dla Maryi, która zostanie pokazana na wałach Jasnej Góry oraz wielkim widowisku
telewizyjnym, które 26 sierpnia br. odbędzie się na Jasnej Górze.
* „Współcześni niewierni Tomasze” – Uwaga, rodzice są nakłaniani, aby wypisywać dzieci z lekcji religii.
„NIEDZIELA MŁODYCH” PROPONUJE:
*„Florecistka na pielgrzymim szlaku” – świadectwo Kasi Lachman;
*„Festiwal filmowy, jakiego nie było” – Międzynarodowy Festiwal Filmów Religijnych dla Dzieci MUNDI.
WYDANIA DIECEZJALNE – PROPOZYCJE:
„Niedziela Częstochowska” – Rozmowa z jednym z najbardziej znanych i uznanych dyrygentów
częstochowskich chórów Włodzimierzem Krawczyńskim.
„Niedziela w Warszawie” – Jakie są owoce ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży –opowiadają ich
uczestnicy.
„Niedziela Wrocławska” – „VIII Pielgrzymka Niepełnosprawnych do Henrykowa” – specjalny dodatek z
informacjami ważnymi dla pielgrzymujących do Henrykowa.
„Niedziela Małopolska” – świadectwo dziennikarki, która zdecydowała się jechać na misje do Afryki.
„Niedziela Łódzka” – „Są już na wiecznej służbie” – modlitwa w intencji zmarłych harcerek oraz wszystkich
uczestników obozu w Suszku.
„Niedziela Kielecka” – Umacnia w wierze i od ognia strzeże – z wizytą w parafii Gortatowice.
„Niedziela Lubelska” – „Być dla chorego jak chleb” – jak działa Hospicjum im. św. Matki Teresy w Puławach.
„Niedziela na Podbeskidziu” – o pielgrzymce ze Skoczowa i okolic do kościoła pod wezwaniem św. Wawrzyńca
w Bielowicku.
„Niedziela Podlaska” – „Maryjo, daliśmy świadectwo, zwyciężyliśmy” – podsumowanie 27. Pieszej
Pielgrzymki Diecezji Drohiczyńskiej na Jasną Górę.
„Niedziela Przemyska” – „Maryja spieszy z pomocą” – fotorelacja z Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego.
„Niedziela Rzeszowska” – „Maryjo, jestem” – 40. Piesza Pielgrzymka Rzeszowska dotarła na Jasną Górę.
„Niedziela Sandomierska” – Na Jasną Górę szli z Janowa Lubelskiego, Sandomierza, Stalowej Woli i Ostrowca
Świętokrzyskiego – dziś opowiadają co widzieli po drodze.
„Niedziela Sosnowiecka” – przez diecezję sosnowiecką przebiega Droga św. Jakuba. Najważniejszym
miejscem na tym odcinku szlaku jest Sączów.

„Niedziela Świdnicka” – najpiękniejsze drewniane kościoły Kotliny Kłodzkiej, a także Wałbrzycha.
„Niedziela Zamojsko-Lubaczowska” – Jaka jest historia Święta Wojska Polskiego? Jak w tym roku obchodzono
to święto w Biłgoraju.
„Głos z Torunia” – „Aby diament w koronie lśnił” – świadectwa tegorocznych pielgrzymów na Jasną Górę.
„Aspekty” – z obrączką na palcu bez mężczyzny u boku – przybliżamy codzienność dziewic konsekrowanych.
„Niedziela Legnicka” – Podczas tegorocznego odpustu w Krzeszowie modliło się blisko 10 tys. ludzi –
relacja.
„Kościół nad Odrą i Bałtykiem” – pątnicy najdłuższej w Polsce pielgrzymki na Jasną Górę wspominają jej
przebieg.
ZAPOWIEDŹ WYJĄTKOWEJ PAMIĄTKI!
Za tydzień – 3 września
wyjątkowy obrazek
MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ KRÓLOWEJ POLSKI
z nowymi koronami.
Unikalna pamiątka z okazji 300-lecia Koronacji wraz z modlitwą Jubileuszową.
Szukaj obrazka Królowej Polski w „Niedzieli” na 3 września.
Cena pisma bez zmian – 5 zł.
Niech wizerunek naszej Niebieskiej Matki będzie z Tobą każdego dnia.

